
Telefonnummer under dagen är 0704446358, Jenny Olofsson 

 
 

Ni hälsas varmt välkomna till vår dubbelutställning 

 i Tydinge den 28-29 maj 2022. 
 

Domare hos oss på lördagen är Torbjörn Skaar. 

Antalet hundar som skall bedömas av Torbjörn är 67 stycken fördelat enligt följande ordning:  
 

BASSET ARTÉSIEN NORMAND 8 
BASSET BLEU DE GASCOGNE 4 
BASSET HOUND 13 (+2) 
BASSET FAUVE DE BRETAGNE 19 
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN 21    

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Domare hos oss på söndagen är Theres Johansson. 

Antalet hundar som skall bedömas av Theres är 61 stycken fördelat enligt följande ordning: 
 

BASSET ARTÉSIEN NORMAND 8 
BASSET BLEU DE GASCOGNE 4 
BASSET HOUND 12 (+1) 
BASSET FAUVE DE BRETAGNE 17 
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN 19 

 
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen 
hunds bedömnings tid med hjälp av hundantalet i raserna. Valpar bedöms alltid först i respektive ras. 

Finaltävlingarna inleds direkt efter att bedömningarna är klara.  

Då tävlas det om bästa valp 4-6, bästa valp 6-9, bästa jakthund, bästa veteran,  

bästa uppfödar- och avelsgrupp samt till sist  

Best in Show. 

Bedömningen inleds kl 10.00 båda dagarna.  

Vaccinationskontroll och nummerlappsutdelning är öppen mellan 9-12. 

Vi har katalog till försäljning som kostar 30 kronor. 

Vi ser gärna att ni betalar katalogen med Swish för att minska kontanthantering! 

 

Glöm inte stamtavla och vaccinationsintyg!  

Hunden skall vara vaccinerad mot Valpsjuka. Om den är under året, vid ca 12 veckors ålder. Om den är ca 1 år, 

vid 1 års ålder (tidigast vid 10 mån ålder) därefter minst vart 4:e år.  

Så kallad ”förstagångsvaccinering” får ej ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen.  

Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet  

 

Tag med fäll och vattenskål till din hund, stol att sitta på till dig själv. 

 

Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på utställningen  

inte heller föras in på området. 

 

Viktigt är att ni som utställare tänker på att plocka upp efter Er och er hund,  

såsom päls efter trimning och kamning, fimpar, fikarester osv.  

Hänvisar till sopsäckar som finns på plats! 

 

Tydingesjöns camping står till tjänst av försäljning med lättare servering såsom 

 kaffe, mackor, grillen är igång och annat gott. 

Möjlighet för camping och ev stuguthyrning finnes. Mer info: www.tydingesjon.se 



Telefonnummer under dagen är 0704446358, Jenny Olofsson 

Så här hittar ni till oss:

 

 
 

Söderifrån: 

Kör ni riksväg 23 mot Växjö precis efter Hässleholm tar ni väg 119 mot Tingsryd. Innan Broby tar ni av vänster 

mot Tydingesjön 

Kör ni riksväg 22 mot Kristianstad och sen Osby väg 19 mot Broby vik av till vänster mot Tydingesjön 

Norrifrån: 

Riksväg 23 från Växjö, vik av efter Osby mot Kristianstad väg 19 vik av höger till Tydingesjön. 

Riksväg 119 från Tingstyd efter Broby mot Hässleholm vik av vänstertill Tydingesjön 

Avstånd till Tydingesjön:  

Från Hässleholm 2 mil 

Från Kristianstad 3 mil 

Från Osby 18 km 

Från Broby 3 km 

(GPS: X6237764 Y 1390114, Lat N 56o 15ʹ 18ʺ Lon E 14o 1ʹ 56ʺ) 


